
 

 

VVe 
en het  

Nederlands leren 

 

 

Iedere week staan de deuren   

open voor onze peuters  en 

staan onze deskundige 

pedagogisch  leidsters 

Juf Rina en Juf Carmen 

klaar om onze peuters  te 

stimuleren in hun 

ontwikkeling  in een voor hun 

veilige en  prettige omgeving 

en waar ze kunnen spelen met 

hun leeftijdgenootjes 

Peuter 

speelzaal 

Wantij 

� � 

� � 

Binnenweg 15 

9164 JA Buren Ameland 

telefoon 0519-543127 

email: t.wantij@knid.nl 

Voor kinderen die thuis 

geen Nederlands 

spreken, is de 

peuterspeelzaal van 

extra groot belang. Er 

wordt veel aandacht 

besteed aan de 

taalontwikkeling en 

voorbereidend rekenen, 

bewegen, motoriek, 

muziek en sociale-

emotionele ontwikkeling. 

Op onze peuterspeelzaal 

wordt gebruik gemaakt 

van Peuterplein, dit 

stimuleert alle 

ontwikkelingsgebieden 

van peuters en 

Peuterplein heeft een 

mooie doorgaande lijn 

naar de basisschool 

waar Kleuterplein wordt 

gebruikt.  

www.peuterspeelzaalwantij.nl 



 

 

   

          Informatie: 
Wij betrekken u er graag bij en 

vinden het belangrijk dat ouders hun 

wensen, ideeën en klachten laten 

horen.  

Wij hanteren op onze 

peuterspeelzaal een pedagogisch 

beleidsplan waar alle regels in 

voorkomen. Verder is er ruimte voor 

individuele en sociale ontwikkeling. 

Onze leidsters gaan er van uit dat 

elk kind uniek, sterk en actief is met 

veel mogelijkheden, verlangens en 

wensen. Dit alles kunt u nalezen op 

onze website: 

www.peuterspeelzaalwantij.nl 

De kosten zijn: € 40.00 per maand 

voor 2 morgens per week. 

Peuterspeelzaal Wantij volgt verder 

nog de volgende protocollen: 

Een handdoekenprotocol 

Een vrijwilligersbeleid en heeft 

tevens een klachtenregeling 

aangesloten bij het sKK.  Verder 

wordt er van elke ouder/vrijwilliger 

een V.O.G  (verklaring van goed 

gedrag) verwacht. Zonder VOG 

kunt u niet als ouderhulp ingezet 

worden. Hebt u verder nog vragen, 

spreek onze leidsters aan en zij staan 

u graag te woord. 

 

Spelen en leren gaan hand in hand in de peuterspeelzaal 

Iedere groep bestaat uit maximaal 14 

kinderen en 2 leidsters en een ouder. De 

meeste peuters komen twee dagdelen per 

week naar de peuterspeelzaal. De 

peuterspeelzaal werkt met een vaste 

dagindeling, waarbij er tijd is voor spelen, 

eten en drinken en samen een liedje 

zingen of voorlezen. Zo’n vaste 

dagindeling is herkenbaar voor kinderen 

en geeft hen een gevoel van veiligheid. 

Net als de bekende gezichten van de 

leidsters van de groep. Natuurlijk is er tijd 

voor de kinderen om ook zelf te kiezen wat 

ze willen doen. 

Wij hechten veel waarde aan de ruimte van 

de peuterspeelzaal. Ruimte is daarbij meer 

dan het gebouw of de groep, maar ook de 

manier waarop de groep is ingericht, het 

materiaal dat aanwezig is en de activiteiten 

die de peuters kunnen doen. Dat bij elkaar is 

de keuzes die kinderen maken in hun spel. 

Ook de houding van de leidsters en de wijze 

waarop zij activiteiten aanbieden, bepalen 

of kinderen de ruimte krijgen en voelen om 

zelf te kiezen. Dit betekent ook dat er 

cognitief, motorisch, creatief en zintuiglijk 

materiaal aanwezig is. De kinderen kunnen 

niet alleen puzzels maken en boekjes lezen 

maar ook knutselen en schilderen en rennen 

en klimmen. Buiten en binnen spelen. 

 


